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II. 

wij in ons vorig artikel beschreven hebben, kwam 

het gebruik van baksteen omtrent 1200 ten onzent in 

zwang. Het is dan ook geen wonder, dat in de Kempen, 
zelfs in dat gebied, dat wij als dat der ,?bahsteenen 
torens" zouden kunnen bepalen, enkele torens uit het 

Romaansche tijdperk van tufsteen zijn opgetrokken 1) : 
zoo b, v. de voormalige XIIe eeuwsche toren van de 

St. Pieterskerk te Vuiht, (in 1884 af£:ebroken), de XIII- - --. -- me- ....... "" , .... , , 
eeuwsche toren van de voormalige Collegiaatkerk te S. Oedenrode (in 1801 

ingestort) en het onderste gedeelte (grondverdieping) van den voormaligen toren 

van Gemonde (in 1824 gesloopt). Daarentegen hebben wij de vroeg-dertien-eeuwsche 
baksteentorens van 's-Hertogenbosch en van Berlicum (N. B.). 

Wat het gothiek tijdperk aangaat, treffen wij in het voorzegde gebied geen 
andere dan baksteenen torens aan; de koepeltoren van Den Bosch, de torens van 

de S. Gertrudiskerk te Bergen-op-Zoom, van de O. L. Vrouwekerk te Breda en van 

de S. Amandskerk te Geel zijn hierop uitgezonderd. 

1) De voormalige Parochiekerk van Gemonde en de voormalige Collegiaatkerk te S. Oedenroode waren 
eveneens van tufsteen gebouwd, evenals de Abdijkerk te Postel en de Mariakapel van Oirschot. 
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Bij het grootste gedeelte dezer baksteenen torens, wordt nochtans in 

meerdere of mindere mate zandsteen verwerkt, waarbij tufsteen in de Meijerij en 

ijzergre in het Z. deel der Antwerpsche Kempen. 
Wat nu de structuur en de versiering van den torenromp-op-zich-zelf aan- 

gaat, zullen we in plaats van elk onderdeel afzonderlijk te behandelen, achtereen- 

volgens de verschillende typen van torens in oogenschouw nemen, hetgeen ons 

zal toelaten, deze des te beter te caractiseeren. 

TORENS ZONDER VERSIERING EN ZONDER CONTREFORTEN. 

EERSTE TYPE. 

Onder deze reeks rangschikken wij de torens, welke noch door frijten ver- 

sterkt, noch door blindbogen, of boogfriezen versierd zijn. Zoo schijnt het, dat 

de toren der oude kerk van Drunen wel tot het Romaansche tijdvak kon op- 
klimmen, tenminste volgens den indruk, welke een der teekeningen uit het hand- 

schrift van VERHEES 1) op ons maakt. Het benedengedeelte van den toren heeft 

vier vlakke muren, in wier bovengedeelte zich schietgaten bevinden - een schiet- 

spleet aan elke zijde - terwijl het klokkenhuis, dat een sterken insprong maakt 

aan iedere zijde een rondbogig(?) - galmgat heeft, 

Andere torens, ofschoon uit lateren tijd dagteekenend, vertoonen een niet 

minder eenvoudig voorkomen. Zoo was de oorspronkelijke torenvorm der Collegiaat- 
kerk van S. Pieter te Turnhout een baksteenen massa, zonder de minste versiering, 
zelfs ontbreekt er een cordonlijst onder de klokkenverdieping. Deze laatste ver- 

toont langs elke zijde twee spitsbo?ige galmgaten, Wellicht dagteekent het onder- 

gedeelte van dezen toren uit het begin der XIVe eeuw. In lateren tijd, vermoedelijk 
circa I soo, werd deze toren een derde hooger opgetrokken. De latere klokken- 

verdieping onderscheidt zich dan ook van den benedenbouw door het aanbrengen 
van zandsteenen hoekblokken, die ook aan de vensters voorkomen. Ofschoon de 

toren door deze verhooging, een rijziger verhouding heeft gekregen, blijft hij toch 

een voor de Collegiaatkerk der hoofdstad van de Kempen pover voorkomen houden. 

Even eenvoudig, doch van bescheidener afmetingen is de toren van het 

nabij gelegene Oud-Turnhout. Deze werd vermoedelijk in de XIVe eeuw gebouwd, 
en in de XVe eeuw met een nieuw klokkenhuis verhoogd. Bij de verhooging dezer 

beide torens werd 't klokkenhuis door een cordonlijst van het oudere gedeelte 

gescheiden. 

1) Dit handschrift van ongeveer i8oo, door den landmeter VERHEES samengesteld, bevat de teekeningen 
van de meeste N. B. en enkele HoLandsche kerken, zooals zij er toen ter tijd uitzagen. Die teekeningen zijn 
over 't algemeen heel slordig en wat de details betreft, weinig betrouwbaar. Het berust op 't oogenblik in de 
Bibliotheek van de Capucijnen te Handel, waar wij het v66r vele jaren reeds ontdekt hebben. 
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Trouwens de meeste torens dezer eerste type hebben dergelijke cordonlijst 
onder aan het klokkenhuis. Zoo b. v. de voormalige toren te Veghel (afgebroken 

1860), die vermoedelijk tot de XIVe eeuw behoorde. (Twee laat-achtiend'eeuwsche 

afbeeldingen van dezen toren bevinden zich in de verzamelingen van het Prov. 

Genootschap van K. en W. in N.-Brabant te 's-Hertogenbosch). Zoo ook de 

plompe toren van Baerle-Hertog, 1400), de vijftien-eeuwsche torens van Neter- 

sel (in 1861 verhoogd), van Kruisland, van Gilze en van Riethoven (beide laatsten 

zijn een dertigtal jaren geleden grootendeels herbouwd), de rijzige laat-vijftien 
eeuwsche toren te Beersse (Prov. Antw.), de zware toren van Pulle (Prov. Antw.), 
de torens van Zoersel en Westmeerbeek (allen Prov. Antw.). Deze vier laatste 

torens zijn op de hoeken met zandsteenen blokken afgezet en zullen wel tot de 

tweede helft der vijftiende eeuw behooren; dit ondanks hun overigens eenvoudig 
voorkomen en hunne afmetingen, die, vergeleken bij die der overige Kempische torens, 

tamelijk bescheiden zijn. 

Hierbij zij van nu af reeds opgemerkt, dat de meeste dezer torens zich op 
de uiterste grens van het gebied der baksteenen torens bevinden. De toren van 

Zoersel heeft een zeker cachet, doordat zijn galmgaten van twee indiepingen voor. 

zien en de spitsbogen ervan met een waterlijst omgeven zijn, welke evenwel niet 

doorloopt in horizontalen zin. 

De toren van Voi selaer (Prov. Antw.) 1500, wier mooie naald wij reeds 

hier v66r beschreven, heeft een klokkenhuis, waarvan het middengedeelte paneels- 

gewijze terugwijkt, zoodat van zelf hoeklisenen ontstaan. De ranke toren van 

Westmalle (Prov. Antwerpen) bestond uit vijf geledingen. Hij had zandsteenen 

kantblokken en een waterlijst om de spitsbogen der galmgaten, welke lijst ten 

minste aan de hoeken niet in horizontale richting doorliep. Deze toren werd in 

1903 gesloopt, om toen weer ten westen van het verlengde kerkschip in denzelfden 

vorm te worden opgebouwd. De oude bouw dagteekende vermoedelijk uit de 

tweede helft der XVe eeuw. 

Van den ouden kerktoren van Woensdrecht zeiden wij reeds in onze vorige 

bijdrage, dat hij tot tweemaal toe met een nieuwe klokkenverdieping verhoogd 

werd. Het ondergedeelte is in denzelfden eenvoudigen trant opgetrokken als de 

torens van Turnhout en van Oud-Turnhout en zal dan ook wel tot de XIVe eeuw 

opklimmen. Wellicht in het begin der XVe eeuw werd er een tweede klokkenhuis 

aan toegevoegd. Dit vertoont evenmin versiering als het oudste gedeelte en wordt 

zelfs door geen cordonlijst aangeduid. Veel rijker behandeld is daarentegen het 

jongste gedeelte van den toren. Het vertoont twee lijsten, de eene onder de 

galmgaten, de andere om hunne spitsbogen loopend. Het metselwerk is van zand- 

steenen banden doortrokken en op de hoeken en aan de neggen der vensters van 
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zandsteenen kantblokken voorzien. Dit kwistig gebruik van natuursteen wijst op 
een dateering van de eerste jaren der XVIe eeuw. 

Tot deze eerste type van torens behooren nog die Meijerijsche torens, welke 

geheel in baksteen zijn opgetrokken en geen andere versiering hebben dan de twee 

cordonlijsten, die den romp in drie ongeveer gelijkmatige verdiepingen verdeelen. 

Zoo zijn de torens van Milheeze, Vlierden (afb. I), Budel (afb. 2), Stiphout, Lies- 

sel (afb. 3), Nederwetten en St. Oedenrode (S. Maarten, thans Ned. Hervormde Kerk). 
De kleine toren van de kapel te Milheeze (in 1800 gedeeltelijk verwoest) 

vermoedelijk uit de XVe eeuw, heeft slechts eene galmopening in elke zijde der 

bovenverdieping. De eenvoudige, maar betrekkelijk ruime toren der voormalige 

kapel te Vlierden, kan tot het einde der XIVe eeuw behooren. De torens van Stiphout 

(einde XVe eeuw verhoogd), van Nederwetten, van Budel (1902 gesloopt) en van 

Liessel (afgebroken 1901) dagteekenen wellicht uit de eerste helft der XVe eeuw, 

de ranke toren van S. Oedenrode, van omstreeks 1450. Te Liessel om- 

lijsten breedere en hoogere nissen de galmgaten, terwijl te S. Oedenrode de galm- 

gaten op den cordonband van het klokkenhuis beginnen en beneden blind zijn 

gemetseld. 
Aan den toren van Budel hadden de onderste en bovenste geleding elk 

maar een derde van de hoogte der middenste geleding, in dewelke wij aan 

de Westzijde een smal spitsbogig venster hadden. Tot op de hoogte der bovenste 

verdieping had deze toren zandsteenen kantblokken. 

Ofschoon de torens van deze eerste reeks bijna allen tot het gothisch tijd- 

perk, de meeste zelfs tot de XVe eeuw behooren, zijn zij nochtans niets anders 

dan een gotisch survival van den Romaanschen toren in zijn eenvoudigsten vorm, 

zooals wij hem bij voorkeur in 't gebied van de Maaslandsche school van den 

Romaanschen bouwstijl aantreffen. Zoo b.v. te Bertem (Z.-Brab.), Alfen (Geld.), met 

slechts een cordonlijst onder de galmgaten (te Neerijsche, Z. Br.), door twee 

cordonlijsten in 3 geledingen verdeeld, te Heel (Holl. Limburg) te Overlaer (Z.-Brab.), 
te Veen (Land v. Heusden). (Deze laatste is een baksteenen toren uit de XIIIe eeuw.) 

Dit nuchter torentype overleeft zelfs het gothisch tijdperk, om nog sneer 

in voege te komen tijdens den Baroktijd. De toren van Maarheeze, in vier ge- 

ledingen door 3 cordonbanden verdeeld, inspireert zich nog blijkbaar op de oudere 

torens der omgeving. Deze toren werd gebouwd in 1772 en voor enkele jaren 

afgebroken. De ontwerp-teekening (uit het jaar 1770) van dezen toren is nog 

aanwezig in het Rijksarchief te 's Hertogenbosch. 
De torens van Zoerle-Parwys (Antw.) en Vlimmeren (Antw.) zonder eenige 

mouluren noch profielen en met slechts 66n segmentbogig galmgat langs iederen 

kant, zijn weinig merkwaardige voortbrengselen der XVIIIe eeuw. Veel meer 
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zoude er ook niet te zeggen vallen van de torens te Postel ( 1 769) en van Meerhout, 
ware het niet dat de barokspillen dier torens, hiervoren beschreven, onze aandacht 

vroegen. 
Hier dus, evenals in de overige Nederlandsche gewesten, luidt de Barok 

een vervaltijdperk in voor de kerkelijke bouwkunst op het platteland en in 't 

bijzonder voor wat den torenbouw aangaat. Slechts door het grillige der 

bekroning trachtte men de dikwijls al te groote soberheid van het muurwerk te 

vergoeden. 

TORENS ZONDER VERSIERING, MAAR MET CONTREFORTEN. 

TWEEDE TYPE. 

De gothieke bouwmeesters, trouw aan hun beginselen, om den last niet over 

geheel den muurwand gelijkmatig te verdeelen, doch hem op eenige punten, door 

speciale organen op te vangen, versterkten de hoeken der torens door steun- 

beeren. Gedurende de XIIIe en XIVe eeuw kende men alleen maar dubbele hoek- 

frijten in het verlengde der muren geplaatst, met den aanvang der XVe eeuw 

komen ook overhoeks-geplaatste contreforten in zwang. 
In de Kempen zijn de volgende onversierde torens door frijten versterkt : 

Ie. Met dubbele hoekfrijten : Vosselaar, Wortel, Meerle, Meir, Loenhout, 

Brecht, Poederle, Thielen, Lichtaart, Casterle, Rethy, Arendonck, Desscliel, Hers- 

selt, (Antw.), Rijsbergen, Roosendaal, Nispen (Baronnie), Halsteren (Mark. 

Zoom). Eersel en vermoedelijk ook Veldhoven (Meierij). 
2e. Met s c h u i n e, o v e r h o e k s-g e s t e 1 d e frijten : Wuestwezel, Noor- 

derwijk, Eindhout, Veerle, Esschen (Antw.), Reuzel en Middelbeers (Meierij), 

Ossendrecht, (Mark van B.-op-Zoom), l3avel (Baronnie). 
A d De onversierde torens met dubbele hoekfrijten zijn in twee groepen 

te onderscheiden, waarvan de eerste soort de frijten tot aan de geboorte van het 

spit, en de tweede soort de contraforten slechts tot aan het klokkenhuis opbouwt. 
Dit laatste is het geval bij de meeste torens dezer reeks, n.l. te Vosselaar, 

Wortel, Meerle, Meir, Loenhout, Hersselt, Eersel, Rijsbergen, Nispen en Veldhoven. 

Het beneden gedeelte van den later verhoogden toren van Nispen (afb,4) schijnt 
wel het oudste exemplaar te zijn. De onderbouw van den toren is geheel van 

baksteen opgetrokken. De muurbeeren versnijden zich tweemaal: lijsten zijn er 

niet aanwezig, 
' 

Afgaande op de eenvoudige profileering - een afgeschuind vierkant - der 

ribben van het torengewelf en op het hoofddeksel der figuren, welhe de kraagsteenen 

versieren, kan men dien toren tot de XIVe eeuw laten opklimmen. ("De Paro7ii-e 

van Breda". Beschrijving der Mon. van Geschiedenis en Kunst, bl. 308). De 
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contreforten van dezen toren zijn in 't begin der XIXe eeuw met eene geleding 

verhoogd. Even oud (XIVe eeuw) is ook de benedenbouw van den toren te 

Roosendaal. Volgens de plaat van K. F. BENSDORP (aangehaald in 't zelfde boek en 

gedateerd op 1 ?go) die de markt te Roosendaal met den toren te zien geeft, vertoonde 

hij v66r de verbouwing van 1839, eveneens tweemaal versneden, dubbele hoekfrijten. 
De oorspronkelijke galmgaten zijn op die plaat niet meer zichtbaar. Ver- 

moedelijk zijn ze geheel gedicht, toen men het tegenwoordige klokkenhuis aan 

den toren toevoegde. Dit klokkenhuis heeft zandsteenen hoekblokken, en de 

gekoppelde galmgaten hebben geprofileerde bergsteenen neggen. - Deze ver- 

hooging dagteekent vermoedelijk van de tweede helft der XVe eeuw, toen volgens 

J. B. GRAMMAYE de kerk op ruimere schaal herbouwd werd. (Zie het voormelde 

werk: bl. 314 v. v.) - Eenvoudiger nog dan deze beide torens lijkt (uiterlijk ten- 

minste) die van Rijsbergen (afb. 5). De steunbeeren hebben hier slechts een enkele 

versnijding; doch de overgeblevene sporen van het torengewelf schijnen toch voor 

een vijftiende eeuwsche dateering te pleiten. Andere torens tot 't zelfde eenvoudige 

type als de drie voornoemde behoorend, hebben we te Meir (XIVe, verhoogd in 

't begin der XVIe) en te Meerle (XVe eeuw) Deze torens zijn trouwens aile van 

betrekkelijk bescheiden afmetingen, daarom werden dan ook de meesten ervan in 

lateren tijd verhoogd. 

Imposanter is dan ook't voorkomen der torens van Veldhoven, Eersel, Thielen, 

Poederle, Wortel en vooral van Vosselaer en Loenhout. Al deze torens hebben 

tenminste een cordonlijst onder 't klokkenhuis. Te Loenhout en te Vosselaer 

bemerken wij, dat een tweede cordonlijst den toren omgeeft en tevens de 

spitsbogen der galmgaten omlijst. Bij al deze torens zijn de frijten minstens twee- 

maal versneden, te Loenhout en te Eersel zelfs driemaal. Deze laatste toren bestaat 

uit drie geledingen, waarvan de middenste de helft der totale hoogte van het 

metselwerk bereikt. De torens van Poederle, Eersel en van Thielen dagteekenen uit 

de eerste helft der XVe eeuw. Tot de 2e helft derzelfde eeuw kunnen de torens 

van Vosselaer en Loenhout opklimmen. Van den toren van Wortel weten wij, dat 

hij in 1429 werd gebouwd. T. DONNET: la Tour de Wortel isa de "Annates de 

I'Acadimie royale d' Archéologie de Belgique" Jaarg. 1903). De toren van Thielen 

werd een dertigtal jaren geleden met een geleding verhoogd. 
De XIVe eeuwsche toren van Halsteren hadden wij naast dien van Nispen, 

Rosendaal en Rijsbergen genoemd, daar hij in denzelfden eenvoudigen trant is op- 

getrokken, ware het niet, dat de contreforten tot de halve hoogte van het voor- 

malig klokkenhuis reiken. Deze toren is vermoedelijk verhoogd omtrent 1456 

(datum van den bouw van het koor). De nieuwe verdieping met zandsteenen kant- 

blokken wordt door een lijst aangeduid. 
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Rijziger dan de torens dezer tweede soort zijn die der eerste soort; 

namelijk die torens, waarvan de dubbele hoekfrijten (de contreforten) evenhoog 
als het metselwerk des torens reiken. Dit is het geval te Brecht, te Hersselt, 

te Lichtaart, te Casterle, te Rhety en te Arendonck. Te Brecht, te Lichtaart en 

te Arendonck wordt de toren gestut door tweemaal versneden beeren en loopt er 
eene lijst onder de bovenverdieping. Te Arendonck eindigden deze contreforten 
reeds een weinig lager dan het begin der torenspil. Maar hier moet men rekening 
houden met het feit, dat dit bovengedeelte na den brand van 1734 grootendeels 
werd heropgebouwd. De rondbogige galmgaten schenen tenminste wel van uit 

dien tijd te dagteekenen. (Zie WELVAARTS: De vr??heid Arendonck) Deze toren 

werd ondanks al de tot zijn behoud aangewende pogingen in 1903 gesloopt. Hij 

dagteekende vermoedelijk uit de eerste helft der XVe eeuw, evenals de toren van 

Lichtaart. 

Met den bouw van den toren van Brecht begon men in 1422 j vier jaar 
later was hij nog niet voltrokken, want bij brief van JAN, den toenmaligen 

bisschop van Kamerijk, gedagteekend van 8 Augustus 1426, verplichtte deze 

kerkvoogd, op aanvraag der parochianen en inwoners van Brecht de regeerders 
der toenmalige kapel van St. Leonardus te Brecht, om eene som van vierhonderd 

gulden te betalen, ten einde den toren van Brecht te kunnen voltrekken. Later 

wellicht, ten tijde van den bouw van het nieuwe hoogkoor (1486) verhoogde 
men den toren met een nieuw klokkenhuis, hetwelk zich van het andere onder- 

scheidt door een tweede cordonlijst, welke den spitsboog der galmgaten omlijst. 
Met den bouw van dat nieuwe klokkenhuis werden de frijtcn eveneens een 

geleding hooger opgetrokken. 
Na deze verhooging kon de toren van Brecht, wat zijn afmetingen betreft, 

de vergelijking doorstaan met de waarlijk monumentale torens van Rhety en 

Casterl6. Het praedicaat "monumentaal" is vooral op dezen laatste toepasselijk. 

Cordonlijsten verdeelen hem in vijf geledingen overeenkomstig welke de frijten 
viermaal versneden zijn. De twee onderste geledingen zijn aan de westzijde door 
den ingang en het portaalvenster ingenomen, welke in eenzelfde rijk geprofileerde 
zandsteenen nis zijn samengevat. Zandsteenen hoekblokken zijn aan de contre- 

forten aanwezig. Evenals te Brecht hebben wij eene lijst, welke om de galmgaten 

loopt. Deze merkwaardige toren zal wel in de laatste jaren der XVe eeuw 

opgetrokken zijn geweest. De ietwat eenvoudiger toren van Rhety is wellicht ouder. 

Aan sommige der torens met dubbele hoekfrfjten treffen wij aan de oost- 

of kerkzijde slechts een enkelen zijdelingschen beer aan b.v. Arendonck, Poederle, 

Rijsbergen; bij de aanzienlijkste torens dezer reeks waren wegens de zwaardere 

bovenmassa op iedere11 hoek dubbele trijten noodzakelijk, b.v. Brecht, Casterl6. 
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A d 2m: Tot de tweede reeks van torens behooren deze, welke scleuine, 

overlaoeksgestelde frijten hebben, zoaals Wuestwezel, Noorderwijk, Eindhout, Veerle, 
Esschen (Antw.), Reusel, Middelbeers, Ossendrecht en Bavel (N. B.) 

Die frijten reikten tot op een derde der hoogte aan den toren van Reusel. 

Aan den voet van den toren had men een tufsteenen band. Deze toren dag- 
teekende uit de eerste helft der XVe eeuw, en werd in het jaar 1896 afgebroken. 
Te Eindhout en te Bavel klimmen de eens versneden frijten slechts op tot aan 

de lijst, die den aanvang van het klokkenhuis aanduidt. Deze torens dagteekenen 
van ongeveer 't midden der XVe eeuw. De laatste werd in 1887 gesloopt. Ongeveer 
dezelfde ordonnantie heett de toren van Esschen. Ofschoon deze nog in gothischen 

stijl is opgetrokken, dagteekent hij toch uit de XVIIe eeuw. Hij werd vermoedelijk 

gebouwd, nadat de Protestanten bezit hadden genomen van de kerk van Nispen, 
en nadat de kapel van Esschen tot parochiekerk was verheven. (Zie A. GOETSCHALCX, 

Bijdragen tot de Geschiedenis Brabant.) 
Evenals bij de beide voorgaande torens reikten ook te Ossendrecht (afb. 6) 

de contreforten tot aan het klokkenhuis. Deze toren had evenwel een minder gedrukt 

voorkomen. Hij was door cordonlijsten in 5 verdiepingen verdeeld. De frijten 
waren overeenkomstig het aantal verdiepingen driemaal versneden, aan de Oost- 

of kerkzijde waren er geen contreforten aanwezig. Om de spitsbogige afdekkingen 
der galmopeningen vertoonden zich hier en daar sporen van een neusprofiel, dat 

niet in horizontale richting doorliep. 
Het bovengedeelte van dezen toren moet wellicht in lateren tijd vernieu- 

wingen hebben ondergaan. Tevoren (in ons eerste artikel) hebben wij reeds 

aangemerkt, dat naast 't middenvenster twee kleine nissen zijn aangebracht. 
Deze toren gesloopt in 1897, dagteekende naar alle waarschijnlijkheid uit de 

eerste helft der XV eeuw. 

Niet zoo hoog, doch veel beter geproportioneerd is de toren van 

Middelbeers. 

De frijten reiken hier tot op halve hoogte van het klokkenhuis. Zij zijn 
driemaal versneden, overeenkomstig het aantal cordonlijsten, welke den toren in 

drie verdiepingen onderverdeelen. Elk der beide galmgaten bestaat uit een 

dubbel spitsboogvenster, onder een dergelijken boog saamgevat, wier montants 

tot aan de cordonlijst onder de spits reiken. 

De toren van Veerle, die zijn goed voorkomen vooral aan zijn elegante 
' 

spil (afgebrand in 1910) te danken had, heeit een muurwerk dat uit afwisselende 

lagen baksteen en ijzergr6 bestaat. Hij behoort tot de 2e helft der XV eeuw, 
De imposante torens van Noorderwijk en Wuestwezel vormen in deze 

reeks de tegenhangers van de torens van Caster!6 en Rethy. De frijten van al 
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deze torens zijn even hoog als het metselwerl;. Te Noorderwijk en te Wuestwezel 

zijn zij driemaal versneden, overeenkomstig het aantal lijsten, welken den toren 

in vier horizontale geledingen verdeelen. Een cordonlijst loopt eveneens om de 

bogen der galmopeningen. Te Noorderwijk is de grondverdieping van zandsteen, 

met een band van ijzersteen. Deze toren dagteekent uit het einde der XV eeuw, 
evenals die van Wuestwezel. 

Wanneer wij de ligging der torens, tot de beide eerste reeksen behoorend, 

nagaan, dan valt het ons op, dat zij voor 't grootste deel aanwezig zijn in 't Markie- 

zaat van Bergen-op-Zoom en nog meer in de Antwerpsche Kempen. Velen ervan 

treffen wij aan op de uiterste grens van het gebied der baksteenen torens, zoo 

b.v. Esschen, Ossendrecht, Loenhout, Wuestwezel, Brecht Westmalle Zoersel, 

Pulle, Poederle, Vorselaer, Noorderwijk, Hersselt, Veerle en Budel. 

Wij kunnen die torens beschouwen als behoorend tot een overganstype 
tusschen den natuursteeiien torenbouw en den baksteenbouw. 

Het karakteristieke der baksteenen torens bestaat immers in het versieren 

der muurdammen door ondiepe blindbogen. Dit is dus eigenlijk niets anders, 
dan het voortleven van het passieve ornament volgens Romaanschen geest. 

Slechts daar, waar men in 1zatuursteen bouwt, houdt men streng aan het Gothische 

beginsel vast, om enkel actieve (d.w.z., in nauw verband met deconstrarctie), ornamenten 

aan te wenden. Zoo bepaalt zich in onze gewesten, zelfs bij de aanzienlijke 
natuursteenen torens, zooals die van S. Jan en O. L. Vrouw te Mechelen, van 

Heyst-op-den-Berg, van S. Amands te Geel, de heele versiering tot horizontale 

cordonlijsten en tot waterlijsten, die de galmgaten en de nis wellce het portaal 
met zijn venster samenvat omlijsten. Deze portaalnis verkrijgt bovendien een min 

of meer rijke omlijsting. 

De versnijdingen der frijten zijn doorgaans op een zeer eenvoudige 
manier aangebracht, zonder tusschenvoeging van driehoekige prisma's, hetgeen 
wel 't geval is bij de meeste baksteenen torens. Nochtans zijn bij de aanzienlijkste 
natuursteenen torens, zooals b.v. S. Rombout te Mechelen, van Lieve Vrouwekerk 

en van S. Jacob te Antwerpen, van de L. Vrouwekerk te Breda, en van 

S. Gertrudiskerk te Bergen op Zoom de contreforten-versnijdingen op een inge- 
wikkelde wijze aangebracht. Ook houdt men er bij deze laatstgenoemde torens 

aan, om de groote muurdammen te versieren meer echter door echte of gesimu- 
leerde vensteropeningen, dan door eigenlijke blindnissen. 

Na deze uiteenzetting is het duidelijk geworden, dat de torens, die tot de 

beide voormelde typeit behooren, zich eerder door hunne sobere architectuur, 
heelemaal bij de natuursteenen torens aansluiten. De meeste van die torens 

hebben daarenboven zandsteenen kantblokken, en dito lijsten en portaal-omlijs- 
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tingen, zoodat ze slechts door 't bloote gebruik van het baksteen-materiaal tot 

de baksteen-architectuur behooren. 

Weliswaar hebben de torens, die wij onder de eerste type gerangschikt 
hebben, n.l. die torens, welke zonder eenige versiering en zouder contreforte1Z 

zijn opgebouwd, hunne verwanten in heel 't gebied der Nederlandsche baksteen- 

architectuur. - (Wij zonderen hier natuurlijk de Baroktorens uit.) - Zoo zien wij 
b. v. in Gelderland vooral de oudere torens te Horsen (XIIIe,) Velp 1) en 

Groesbeek (XIVe eeuw). Deze laatste in drie geledingen verdeeld, is verwant aan 

de torens van het type Vlierden. 

Even eenvoudige torenvormen van lateren datum, zooals die te Batenburg 
en te Ooy komen in 't overige Geldersche land minder vaak voor. Al deze torens 

zijn van betrekkelijk geringe afmetingen. 
' 

In Holland treffen wij er meer van dezen aard aan. Tot de oudere exem- 

plaren behooren die van Oud-Alblas en Haastrecht, beide van de XIIIe eeuw, van 

Baardwijk (begin XIVe eeuw). Tot de jongere rekenen wij die van Abbenbroek 

(XVe eeuw) en Alblasserdam (circa 1450). - 

In Zeeland hebben wii ook enkele torens, die tot het eerste type behooren 

b.v. te Oud-Vossemeer. 

Dit door ons omschreven eerste torentype komt nochtans m66r voor daar 

waar men de torens in n a t u u r s t e e n bouwde. DbAr zijn bijna alle dorpstorens 
zonder versiering en zonder contreforten. Zoo treffen wij in de provincie Antwerpen: 

Gestel, Bevel, Santhoven, Oolen, alle vermoedelijk uit de XVe eeuw, welke niet- 

tegenstaande 't verschil van grondstof, nauw verwant zijn aan de eenvoudigste bakstee- 

nen torens uit dezelfde streek, zoo b.v. Zoersel, Westmalle, Pulle, Westmeerbeek, enz. 

De t wee d e t y p e (torens met contreforten doch zonder versiering), 
localiseert zich vooral in de Zuid-Westelijke Kempen. Deze torens, in baksteen 

gebouwd, vinden hunne tegenhangers in gelijksoortige natuursteenen torens in de 

provincie Antwerpen. 
Het baksteentype van Casterle strookt met het natuursteenen-type van 

Heyst-op-den-Berg, het baksteentype van Arendonck komt weer overeen met dat 

der natuursteenen torens van Hove en Wilrijck, terwijl de baksteentoren van 

Veerle aan de gelijksoortige natuursteenen torens van Schrieck en van Mortsel 

herinnert. De imposante natuursteenen toren van S. Amands te Geel, wiens schuine 

hoekfrijten even hoog als het metselwerk opgaan, behoort, insgelijks tot deze serie. 

Onder de torens van het tweede type bevinden er zich enkele, waaraan 

wij een bijzondere kunstwaarde mogen toekennen, b. v. die van Wuestwezel, Rhety 
en vooral die van Casterle. 

1) Velp in N.-Brabant, and van Ravestein. 
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Van geweldige afmetingen, voor dorpstorens tenminste, door zware frijten 

geschoord, maken ze een imposanten, massalen indruk, die door de sobere bouw- 

wijze in zekere mate wordt versterkt, terwij enkele cordonlijsten volstaan, om den 
indruk van armoede te weren. 

De toren van Casterle mogen we wel als 't meesterstuk van deze reeks 

aanzien. Buiten het feit, dat hij de voormelde hoedanigheden in ruime mate bezit, 
wordt hier 't oog nog op aangename wijze geboeid door de kleurrijke afwisseling 
van natuur- en baksteen aan de contreforten. Torens van deze tweede type treffen 

wij ook nogal dicht gezaaid op het eiland Walcheren (Ritthem, Souburg, Biggekerke 

enz.) Maar de beide hier besproken overgangstypen (nl. onversierde baksteenen torens) 
ontnioeten wij vooral in andere streken langs de grens van de natuur- en baksteenen 

torens. De Kempische groep van onversierde torens zet zich althans in Noor- 

delijk Limburg voort. Zoo herinnert de toren van Tessenderloo aan dien van Casterle, 
de torens van Neerpelt, Quaadmechelen en Exel aan den toren van Arendonck, 
de toren van Hechtel gelijkt op dien van Veerle; die van Overpelt heeft geen 

versiering noch contreforten. In Zuid-Limburg bakenen de eenvoudige torens 

zonder contreforten van Jabeek en Schinveld (Holl. Limburg) de uiterste grens 
van het baksteengebied af. In den achterhoek van Overijssel kan de toren van 

Losser als een vertegenwoordiger van hetzelfde overgangstype beschouwd worden, 
evenals de Westphaalsche toren te Alzatte. 

Ook in Fransch Vlaanderen hebben we ook nog een belangrijke groep 
onversierde torens aan de uiterste grens van het gebied van den baksteenbouw 

gelegen. Zoo b.v. de torens van Caestere, Meteren, Hazebroek (Noorder-Depar- 

tement) Waasten (Belgie) alle flinke torens, door dubbele hoekfrijten tot op hun 

volle hoogte geschoord en waarvan sommige (b.v. Hazebroek) een kwistig gebruik 
van natuursteen vertoonen. 

TORENS MET BOOGFRIEZEN. 

DERDE TYPE. 

Torens, waar het gebruik van het boogfriezenmotief beperkt blijft als 

bekroning van het bovenverdiep des torens. 

Zulks is natuurlijk het geval bij torens, welke slechts uit 66n geleding 
bestaan zooals bijv. het romaansche ondergedeelte van den voormaligen toren te 

Etten, (afb. 7) welke in 173 2 ineenstortte. Het boogfries, dat op de opstandteekening 
van den voorgevel, in 161o door JAN GOOSENS opgemaakt, de hoogte van den 

toren in zijnen oorspronkelijken vorm aangeeft, was blijkbaar tusschen twee 

hoeklisenen opgesloten. Dit vermoedelijk vroeg XIIIe.eeuwsch torentje had natuurlijk 
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geen contreforten. De galmopeningen en het poortje aan de westzijde waren vcl- 

bogig (Zie Dr. JAN KALF De Baronie van Breda; idem. De kerk van Etten 

in het bulletijn van den Nederlandschen Oudheidkundigen bond (1910 en i I). 
Tusschen de jongere torens dezer reeks hebben er slechts twee, n.l. die 

van Hoogeloon en van Zundert lisenen, welke de boogfries insluiten. Bij de andere 

n.l. bij de torens van Princenhage, Rijen, Sprundel, Terheiden, St. Joris Kapel 
te Breda (Baronie) (afb. 8); van Hasselt (bij Tilburg), Enschot, Schijndel (afb. 9), 

Hooge Mierde (Meierij); bij de verhoogde torens van Nispen en Etten (Baronie) 
komen ook de uiteinden van het boogfries op uitkragingen terecht. 

Torens s zonder contreforten. 

Buiten de romaansche toren van Etten zijn het slechts de kleine toren der 

Hasseltsche kapel te Tilburg en de massale, stoer-eenvoudige toren van Schijndel, 
welke de frijtlooze torens in deze reeks vertegenwoordigen. 

Evenals in den naburigen vroeger beschreven toren der voormalige parochie- 
kerk te Sint Oedenrode beginnen bij deze laatste de galmgaten op den cordonband 

van het klokkenhuis en zijn beneden dicht bemetseld. Daar volgens SCHUTJES 

(Geschiedenis van het bisdona 'sbosch bladz. 635) de kerk eerst op deze plaats werd 

herbouwd, nadat de Gelderschen in 1512 de kerk op den Heikant in brand ge- 
stoken hadden, zou deze toren, ondanks zijn betrekkelijk sobere architectuur uit 

het eerste kwartaal der XVIe eeuw dagteekenen. 

Bij het torentje der Hasseltsche kapel bestaat de fries slechts uit drie 

bogen : twee rondbogen in wier midden een breedere segmentboog. Deze omlijst 
tevens de eveneens segmentbogige nis, welke de gekoppelde spitsbogige galm- 

openingen samenvat. Deze toren kan tot circa 1450 opklimmen. 

2e) T o r e n s met t c o n t r e f o r t e n. De kleinste onder hen, namelijk 
die van de Sint Joriskapel te Breda en die van de voormalige kerk te Rijen 

(in 1905 gesloopt) hebben slechts een paar beren aan de Westkant in het ver- 

lengde der zijmuren van den toren geplaatst. Deze eens versneden contreforten 

reiken slechts tot halverwege den toren. Aan de St. Joriskapel te Breda treffen 

wij op die hoogte een cordonlijst, te Rijen lag deze wat hooger, juist onder de 

galmopeningen. Dit laatste torentje, uitsluitend van baksteen opgetrokken, dag- 
teekent vermoedelijk uit het begin der XVe eeuw. De toren der St. rJoriskapel, 
waar zandsteenen hoekblokken voorkomen, is wellicht een vijftig a honderd jaar 

jonger. 
Dubbele hoekfrijten hebben de torens van Hoogeloon, Zundert, Sprundel, 

Princenhage, Terheyden, Enschot en Etten. Aan de Romaansche kern van dezen 

laatste werden zij eerst later toegevoegd, namelijk wanneer deze omstreeks t316 
met eene nieuwe klokkenverdieping werd verhoogd. Deze eensversneden contre- 
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forten reikten slechts tot de halve hoogte van den toren in zijn nieuwe gedaante. 
De betrekkelijke hooge ouderdom waarop de romaansche toren van Etten in 

eenen gotischen werd omgebouwd, verklaart wellicht waarom men hier onder het 

nieuwe klokkenverdiep geen cordonlijst aanbracht (zulks was tenminste de toestand 

volgens een opstandteekening van den westgevel in 1610 opgemaakt door JAN 
GOOSENS en volgens een teekening van I730 door PRONK). Zulke cordonlijst 
onder de galmgaten ontbreekt aan geen enkele der volgende torens. 

Aan den midden XVe eeuwschen toren te Terheyden reiken de tweemaal 

versneden, met zandsteenen hoekblokken afgezette contreforten maar tot ter halve 

hoogte den toren. De geleding boven het klokkenverdiep van deze toren werd ter 

gelegenheid van de restauratie der kerk door Dr. CUYPERS in 1876 aangebracht. 
Aan de torens van Princenhage, van Enschot en van Sprundel zijn de 

steunberen maar eens versneden en reiken zij toch tot onder het klokkenverdiep. 
De twee laatste torens worden trouwens door natuursteenen cordonlijsten in drie 

geledingen verdeeld. De toren van Princenhage, na den brand van 1873 in gewij- 

zigden vorm herbouwd, kon tot het begin der XVe eeuw opklimmen. De jongere 
toren van Enschot maakt ondanks zijn niet al te ruime afmetingen een monumen- 

talen indruk. De twee gekoppelde galmgaten zijn hier onder een stompen spits- 

boog saamgevat. Een aangenaam vormenspel geeft het rondboogfries te zien' 

doordat die rondbogen van betrekkelijk groote atmeting zijn. 
Te Sprundel kan het ondergedeelte van ouderen datum zijn. De boven- 

verdieping is wellicht jonger, want hier is zandsteen aan de hoeken en aan de 

omlijsting van de galmgaten verwerkt (± Opmerkelijk is, dat alleen te 

Sprundel en te Hooge-Mierde de boogfries uit spitsbogen bestaat, terwijl deze 

overal elders uit rondbogen is samengesteld. 
Deze laatste toren, in drie geledingen verdeeld, wordt geschoord door schuin 

geplaatste frijten, die tweemaal versneden. tot aan de cordonlijst van het klokken- 

huis reiken. Langs de westzijde bevinden zich onder de galmgaten, tusschen deze 

en de cordonlijst, welke de hoogte van het klokkenverdiep aangeeft, drie kleine 

blindnissen, waarvan de middenste ietwat grooter is dan de twee andere. Deze toren 

dagteekent wellicht uit de 2e helft der XVe eeuw. 

De toren van Nispen, wiens oorspronkelijken vorm wij reeds beschreven, 
werd ter gelegenheid van den wederopbouw der kerk in de XVe ceutv, met een 

nieuw klokkenhuis (met boogfries) verhoogd. De flinke, wellicht uit de 1 helft 

der XVe eeuw dagteekenende toren van Hoogeloon, is door zandsteenen lijsten in 

4 geledingen verdeeld. Overeenkomstig deze geledingen zijn de dubbele hoekfrijten 
driemaal versneden en zetten zich ter hoogte der klokken verdieping in de 

hoeklisenen der rondboogfries voort. Zooals wij reeds tevoren bemerkten, vertoon= 
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de toren van Zundert een gelijksoortige ordonnantie met den vorige, maar hij is 

overigens veel eenvoudiger. Hij gaat n.l. zonder verjonging omhoog en de 

beren zijn slechts tweemaal versneden. Mogelijk dagteekent deze toren uit de 

2e helft der XVe eeuw, maar hij is waarschijnlijk na den brand van igi6 in zijn 

tegenwoordigen toestand hersteld. 

De torens, met een boogfries onder de spits, maar zonder verdere versiering, 
localiseeren zich vooral in de Baronie en naaste omgeving. 

Wij hebben daar trouwens een Romaansche oertype in den oorsponkelijken 
toren van Etten, tenminste voor wat de torens aangaat, wier boogfries tusschen 

lisenen is ingesloten (Zundert en Hoogeloon). 
De toren van Almkerk (3 geledingen) in het land van Altena (eerste helft 

van de XIIIe eeuw) vertegenwoordigt insgelijks hetzelfde type, evenals de toren 

van Hendrik Ido Ambacht (Zuid-Holland) eener bovenverdieping. 

Torens, waar de boogfries aan de uiteinde op overkragingen rust en slechts 

aan de klokkenverdieping aanwezig is, vinden we nog te 's Gravenmoer (deze 
toren sluit zich natuurlijk bij de groep van de Baronie aan te Dreischor (Zeeland) 
en Locre (W. Vlaanderen). 

Romaansche oertypen daarvan hebben wij te Arnoldsweiler (bij Dfren) en 

te Netterden (Gelderland). 


